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NACIONALISTAI ŠALIA 
GUADALAJARA

Gen. Franco legijonai kyliu 
uždaro rytinį šoną

RADIKALŲ KONTRATAKOS VISUR 
TRIUŠKINAMOS

SALAMANCA, Ispanija,: tarptautinė brigada, kuri la- 
Ikai nukentėjusi, anot apturi
mų čia žinių.

Nacionalistų priešakinės 
mechanizuotos koliumnos pa
ėmė Taracena — apie už tri
jų mylių nuo Guadalajara 
miesto. Patiria, kad iš šio 
miesto radikalai pabalina ci
vilinius gyventojus. Daugelis 
kitų patys bėga iš miesto. 
Daugiausia apleidžia miestų 
radikalų šalininkai.

(Iš Madrido ir Valeneijos 
radikalai skelbia, kad nacio
nalistų veržimasis “sulaiky
tas,” o italų divizijos “sup
liektos” ir “galvatrūkčiais 
bėga.” Tai paprasta propa
ganda).

VOKIETIJA APGAILI NA-i PRAMONĖ, DARBININKAI POPIEŽIUS PLANUOJA

•j»vo 14. — Nacionalistų vy- 
inusiojo vado gen. Franco 

legijonai po vienos paros at- 
silsio ir pasitvarkymo vakar 
atnaujino veržimąsi rytų pie
tų link, kad Madridu visiškai 
uždarius nuo rytinio šono. 
Puolimai vienu žygiu atnau

jinti šiaurrytiniam ir pietry
tiniam frontuose. Vienur ir 
kitur Madrido milicininkai 
stumiami j desperatiškas kon
tratakas, bet visur su dide
liais jiems nuostoliais triuški
nami.

Kruviniausios kautynės ei
na Guadalajara miesto šiauri
niam šone. Ten prieš nacio- 
nalistns pastatyta radikalų

CIO SPAUDOS ĮSIKAR- 
ŠČ1AVIMUUS

BERLYNAS, kovo 13. -r J. 

Valstybių ambasadorius \V. E. 
Dodd atlankė Vokietijos užsie
nių reikalų mini storį K. vor. 
Neurath ir žodžiu jam prane- 
šė apie savo vyriausybės pro
testų dėl nacių spaudos puoli? 
mus prieš J. Valstybių vyriau
sybę ir jos įstaigas ryšium su 
New Yorko miesto majoro an
dai sakyta prakalba žydų mo
terų susirinkime.

Ministeris von Neuratb, 
kaip paprastai, pareiškė apgui 
Įėjimų dėl šių nemalonumų. 
Tačiau formalaus atsakymo 
nedavė. Sakoma, nebuvo pasd- 
rengęs.

PRAHAI

Daririmkii vadai pasirašė atarti
-.........

DETROIT, Mich., kovo 14. 
— United Automobile AVor
kers 200 atstovų susirinkime 
vakar po 14 valandų karštų 
ginčų pripažinta padaryta sn 
General Motors korporacija 
sutartis ir paskiau pasirašyta.

Pasirašyta sutartis liečia 
apie 235,000 darbininkų. Su
tartis negali būti neigiama 
(laužoma), iki birželio mėn. 
11 d., o paskiau tik praėjus 
f»0 dienų po kurios nors pu
sės pareiškimo, kad sutartis 
yra taisytina.

Susirinkime smarkiai kovo
ta prieš kai kurias sutarties 
sąlygas. Paskiau pasiduota 
vadų reikalavimui.

Darbininkai nelaimėjo 30
[landi; savaitės darbo.

NAUJA BAŽNYTINE PRO
VINCIJA KINIJOJE

ROMA. — Tikėjimo Propa
gandos kongregacijog nuos
prendžiu Kinijoje sudaryta 
nauja bažnytinė provincija >š 
Lanchovrfu apaštališko vikari- 
jato dalies, Kansu provincijo
je.

Nauja bažnytinė provincija 
bus Siningo apaštališka prefe
ktūra. Ji bus Dievo Žodžio 
draugijos misionierių žinybo
je.

Apaštališku prefektu paskir 
tas kun. F. Lemasle iš Pary
žiaus Užsienių Misijų draugi
jos.

ANGLIJOS KARALIAUS 
PRIESAIKA BUS PA

KEISTA

LONDONAS, kovo 13. — 
Vainikuojant Anglijos karalių 
Jurgį VI jam priesaika, kaip 
patirta, bus žymiai pakeista.

Iš priesaikos bus pašalintas 
“tikėjimo gįnėjo” minėjimas. 
Popiežius šį titulų pripažino 
Anglijos karaliui Enrikui 
VIII. Šis karalius paskiau iš
ėjo iš tikrųsip^ĘgįwbKaijdb 
kų Bažnyčios ir sudarė nuo

savų tikėjimų, pasiskelbęs V}, 
riausiuoju vadu. Tačiau jis ir 
paskiau jo visi įpėdiniai pasi
laikė “tikėjimo'- ginėjo” titu
lų. Pasitraukęs nuo sosto ka* 
ralius Eduardas VIII jau ne

naudojo šio titulo. Sakoma , i f 
dabartinis karalius jo vengs, 
nes naudojimas yra neteisin
gas. /! •

Toliau, sakoma, iš karaliaus 
priesaikos bus pašalinta, kad 
karalius “pasižada išlaikyti 
protestantų reformuotų religi
jų Britanijos dominijose ir ko 

lonijose”. Vietoje to bus pažy 
mėta tik “sujungtoje karalys
tėje”, bet ne kur kitur.

Washington, kjmvo 13. — A- 
merikos Darbo federacijos ne
sutikimai su C.lO. nuolat di
dėja ir šios- o r g, mizacijos ima 
žygiuoti atskirais keliais. Vie
na laikosi dešini įjo kelio, kita 
vis daugiau kaii ?ja.

Savo keliu pri kybos depar
tamentas randa,* kad tarp or
ganizuotų darbiųinkų pasireiš
kusi atkakli kovi už pirmeny
bę daug žalos diro šalies pra
monei ir dar-binihkams 
mi streikai darot milijonus do
lerių nuostolių. |

Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Grben planuoja 
šaukti specialų iederacijos su
važiavimų tiksli pašalinti iš 
federacijos maišfug keliančias 
unijas, priklausiančias C.I.O.

ŠAUKTI KONSISTORIJĄ
VATIKANAS, kovo 13. — 

Anų dienų kardinolų susirinki
me Šventasis Tėvas Pijus XI 
reiškė pageidavimų artimoj a- 
teityje sušaukti konsistorijų 
naujų kardinolų skirimui. 

Pažymėjo, kad jam belieka
mažai laiko sutvarkyti svar- » * 
biuosius Bažnyčios reikalus.

A. a. kun. Jonas Kuras

TŪKSTANČIAI PAGERBĖ 
ŠV. TOMĄ AKVINIETI

KOMUNISTŲ AKTYVU
MAS AIRIJOJ

VATIKANAS, kovo 13. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI, pa
sitaręs su kardinolu Pacelli ir 
kitais dviem .Vatikano prcia- 

\ ykdo pasiryžo vadovauti rįtų 
kongregacijos susirinkimui a- 
teinančių savaitę.

Mačiusieji Šventąjį Tėvų pa 
sako ja, kad Popiežius atrodo 
žymiai sveikesnis.

ISPANIJOS BĮADIKALAI 
NUSISKUNDSIA T. SĄ OAI

ISPANIJOS RADIKALAI 
SUŠAUDO VISUS NE

LAISVAS

A. a. kun. Jonas Kuras, šv. Juo 
zapo parapijos klebonas, Scranton, 
Pa. šeštadienio vakarų po trumpos 
ligos persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Velionis bus laidojamas ketvirtadie
ni, kovo 18 d.

NEVV YORK (per paštų)— 
Tūkstančiai asmenų klausė iš
kilmingųjų militarinių Mišių 
Šv. Vincento Ferrero bažny
čioje. Pamaldos įvyko šv. To
no Akviniečio pagarbai jo 
šventėje.

Pamaldoms pirmininkavo 
JE. arkivyskupas J. F. McNi- 
cholas iš Cincinnati. Be kitų 
bažnyčioje buvo apie 3,000 vai 
kų, atstovaujančių 200 parapi
jų pradžios ir vidurines moky
klas Manbattane ir Bronxe.

Mišių laiku skaityta Švento
jo Tėvo ir New Yorko kardi
nolo laiškai.

Vakare įvyko dar priedinės 
pamaldos dalyvaujant arkivys 
kupui McNicholas ir buvo sa
komas pamokslas.

ROMA, kovo 13. — Iškelia
ma aikštėn, kad (Airijoje vei
kia net devynios organizacijos 
komunistų naudai. Katalikai 
subruzdo veikti.

BALDŲ DARBININKAI
PASIRYŽĘ STREIKUOTI
Apie 21,000 darbininkų, dir

bančių baldų fabrikuose, Chi
cagoj, nusprendė streikuoti. 
Tik dalis jų susiorganizavę. 
Kiti organizuojami.

Jie reikalauja unijos pri
pažinimo ir didesnio atlygi
nimo.

ŽENEVA, koi o 14. - Ke
turių didžiųjų vdstybių karo 
laivai pereitų i aktį pradėjo 
blokuoti Ispanių s pakraščius. 
Valeneijos radikalai išvakaro 
prisiuntė T. Sąjungai nusis
kundimų, kad Vokietija su I-

dikatų valdomus Ispanijos pa
kraščius.

Valeneijos radikalai pareiš
kia, kad Guadalajara fronte 
italų kariuomenės keturios 
divizijos veikia prieš Madri
do milicininkus. Paimti nelai
svėn įtalaį karininkai tai iš
kelia'. aikštėn. Girdi, tas dar 
ne viskas. Italija žadėjusi dar 
dvi divizijas prisiųsti nacio
nalistams.

Tokiu būdu, pareiškia Va- 
lencijos radikalai, šiandien 
jie jau kariauja ne su nami
niais sukilėliais, bet sn Ita
lija ir Vokietija. Girdi, tas 
yra neteisėtas ir smerktinas 
svetinių valstybių su karo pa
jėgomis įsiveržimas į Tspa-

i LLLONDONAS, kovo 13. — 1? 
radikalų tarnybos Ispanijoje 
grįžo savanoris A. H. Wy- 
nard iš Highbury, Londono. 
Laikraštyje Daily Mail jis ra
šo savo įspūdžius. Pareiškia, 

J^^o^sus į 
nelaisvę paimtus nacionalistų 

karins, neišskiriant nė Raudo
nojo Kryžiaus tarnautojų.

Jis buvo prijungtas į tarp
tautinę radikalų brigadų. Pas 
radikalus niekas sužeistaisiais 
nesirūpina, sako, jis, ir tik re
tais atsitikimais sužeistieji su 
silaukia pagelbos.

Iš Figueras jis sn kitais 
“naujokais” pasiųstas į Va- 
lencijų geležinkeliu aklai už-1 
darytuose prekiniuose vago
nuose. Iš tenai į Albaeetę, kur 
išdalintos uniformos ir n.mji 
iusiški šautuvai.

Greit jie pasiųsti į Malaga,J 
frontų, kur susidūrė su mirtį 
sėjančia nacionalistų artileri
ja. Niekur jokios tvarkos nesi
matė, visi kas sau veikė, tad 
Iš anksto ir numatyta, kad visftijų.

Kadikalol ragina T. S«m- įa9 bu. pralaimėta, gų imtis priemonių prieš na
cius ir fašistus.
PRANCŪZIJA SUSIRŪPI
NUSI ITALIJOS ŽYGIAIS

MAŽIAU GARSINTIS, 
DAUGIAU DIRBTI

•Oj.
Toks šūkis Iškeltas List. Kat. - 

Vak. Valstybių Konferencijai
Vakar Aušros Vartų parap. 

salėje įvyko gausinga L. K. 
Vak. Vai. konferencija, į ku
ria suvažiavo daugiau kaip 
200 atstovų iš Chicago ir a- 
pylinkės kolonijų.

Konferencijoje gyvai svar
styta aktualieji lietuvių kata
likų religiniai ir tautiniai 
klausimai, išklausyta dviejų 
turiningų paskaitų — dr. S. 
Šlakienės ir kun. prof. J. Vai
tkevičiaus, M. I. C. Ypatin
go demėsio kreipta į būtinų

reikalų visose kolonijose Or
ganizuotis į katalikiškas dr 
gijas, organizacijas ir dė 
į bendrą frontų — Federaci
jų. Iškelta ubai si - mažiau gar 
siutu, o daugiAU difbti. Pri
imtas konferencijoj rezoliuci
jas nutaria vykdyti.

Be draugijų ir organizacijų 
atstovų konefrencijoj dalyva
vo nemaža dvasiški jos, profe
sionalų ir veikėjų.

Plačiau apie Šių konferen
cijų. bus rytojaus “Drauge.”

MOTERŲ SĄJŪDIS PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Maisky grasina Japonijai ir Vokietijai
LONDONAS, kovo 14. — Rusija, sakė jis, yra galinga,

“Taikos ir draugingumo su galingiausia visam pasauly, 
sovietų organizacija” kang- ir ji tvirtai apsidraudusi

PARYŽIUS, kovo. 13. — 
Prancūzijos vyriausybė daug 
susirūpino patyrusi, kad Itali
ja taikosi su Jugoslavija ir 
pasirengusios pasirašyti drau
gingumo sutartį.

Prancūzija supranta, 
taa daroma jo« nenaudai

Wynard neužilgo susirgo, 
grąžintas į Albaeetę, o paskiau 
į Prancūziją. Paryžiuje sovie
tų komisarus naujokų priėmė
jus užmokėjo jam dalį kelionės 
išlaidų į Londoną.

RADIKALAI MADRIDE 
SUSEKĘ NACIONALISTŲ

ŠNIPUS

kad

rese Maskvos ambusadorins 
Anglijai Ivan Maisky dar 
kartų įspėjo Vokietijų ir Ja
poniją, kad jos nieku būdu 
nesikėsintų pulti sovietų Ru
sijos, kuri yra perdėm pasi
ruošusi sutriuškinti visus įsi
veržiančius priešus.

Ambasadorius Maisky pa
žymėjo, kad jis darydamas šį 
įspėjimų nejuokauja tSov.

prieš kombinuotus valstybių 
pasikėsinimus. Stipriai ap
draustus rytinis ir vakarinis 
frontai.

Maisky pažymėjo, kad ne
paisant sav. Rusijos nepap

rasto įsa ginklavimo, bolševi
kai pageidauja taikos lr drau 
gingo su kitomis valstybėmis 
sugyvenimo.

NACIAI IMA SPAUSTI 
ČEKUS

BERLYNAS, kovo 13. — 
Visiems Berlyne gyvenantiems 
čeko8lovakam8 įsakyta eiti j 
policijoj ofisus ir tenai išpil
dyti skirtas jiems blankus.

Autoritetai įspėja čekoslova- 
kus, kad to nepadarę be ato
dairos bus deportuojami.

MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 13. — Radikalai skelbia, 
kad jų policijai pavykę čia su 
sekti nacionalistų šnipų gru
pę, kuri dirbusi prieš “teisė
tų” Valeneijos vyriausybę. 
Daugiau kaip 30 įtariamųjų 
jau suimta. Ieškoma jų dau
giau.

PARYŽIUS, kovo 14. —
Prancūzijos socialistų vyriau 
sybė pradeda valstyhinti gin
klų ir amunicijos fabrikus.

Amerikos Katalikių Dukte
rį) organizacijos vyriausioji 
valdyba turėjo pusmetinį su
sirinkimų Palmer viešbutyje, 
Chicago. Susirinkime nutarta 
vykdyti kampanijų prieš ko
munizmų. Visa organizacija 
paraginta dalyvauti šioje ko
voje prieš krikščionybės prie
šus.

Skaitytas Baltimorės arki
vyskupo M. J. Curley laiškas. 
Jo Ekscelencija , pareiškia, 
kad šiandien kiekvienos ka
talikiškos organizacijos svar
biausias dienas klausimas y- 
ra komunizmas. Reikalinga 
naudotis kiekviena proga, sa
ko arkivyskupas, įsąmoninti 
žmones apie gręsiantį ateiz
mo pavojų, kurį komunistai 
kelia. Tokio pavojaus pasau
ly dar nebūta. Arkivyskupas 
pažymi, kad pavogus tuo di
desnis, kadangi komunistai y-

ra susiorganizavę, turi ga
bius propagandininkus ir vi
sur nevaržomai dirba savo 
pragaištingų darbų.

Am. Katalikių Dukterų 
dvimetinis suvažiavimas į- 
vyks šįmet liepos 3—10 d. 
Bretton Woods, N. H. Kato- 
likų vyskupai pakviesti j su
važiavimų.

WASHJNGTON, kovo 14.- 

Sunkiai einasi vyiransiojo tei 
smo reformų klausimu. Sena
te demokratai susiskaldę. Jų 
žymi dalis nenori remti pre
zidento sumanymo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — ftian 

dien numatoma giedra ir to
liau šalta.

Saulė teka 6:01, leidžiasi 
5:56.
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Paskaitų - pranešimų prelegentas baigė į 
šūkiu: užsienių lietuvių reikalas turi būti I 
kiekvieno mūsų reikalu ir drauge visos tau- i 
tos didžiuoju reikalu.

ČEKO SLOVAKAI APIE LIETUVĄ

Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois)
J?

&
r

[ DIENOS KLAUSIMAI

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis
“XX Amz.’’ paduodu, kad čekusiova- 
žuiualus “Pestry lyden” įdėjo gražų 

straipsnį apie Lietuvų, jos gamtų ir tradi
cijas. Įdėjo Lietuvos Resp. prezidento, Mi- 
nisterio pirmininko, užsienių reikalų nulais
tė rio ir Lietuvos nepapr. pasiuntinio Čeko
slovakijai atvaizdus.

Autorius nušviečia gražiai Lietuvos pra
eitį, kada jos ribos siekė nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, kada buvo galinga ir stipri. 
Mini rusų priespaudų, vokiečių okupacijų, 
bolševikų įsiveržimų ir Vilniaus pagrobimų.

Lygindamas Lietuvos išsivadavimų su

kų
KfttalikiBrojo veikimo ir 

vajai y

Mūsų veikimo centro — A. 
L. R. K. Federacijos valdy-

jaus puminėjimui. Iš anksto 
apie tai pranešame, kad aps
kričiai ir skyriai sudarytų 
galimybės pridusti į Kongre-

f

ba ir visos buvusios lietuvių' ’» savo Kongresas
įvyks rugpiūčio 24, 25 ir 26 
dienomis.

g MILIJONAI LIETUVIŲ UŽ LIETUVOS
SIENŲ

Draugijos Užsienių Lietuviams Remti 
pirmininkas B. Skipitis Kaune skaitė, pas
kaitų aktualiais užsieuių lietuvių reikalais. 
Atsižvelgiant į tai, kad paskaita buvo ypa
tingai aktuali, čia paduodame trumpų jos 
sutraukų. ,

Užsienio lietuvių prasieina esanti viena 
iž pačių svarbiausių mūsų tautos problemų 
ir turinti būti pastatyta vienoje pačių svar
biųjų ir didižiųjų tautos reikalų eilėje. Pro
blema yra neatidėliotina. Kiekvieni sugaišti 
metai tautai turi duoti didelius nuostolius, 
.la turi būti rūpinamasi ir rūpintis, atrodo 
jau galime. Juu gerokai esame prisiauginę 
šviesuomenės, turime mokslo įstaigų ir moks
lininkų, turime dailės - meno židinių ir me
nininkų, turime, pagaliau, ir ekonominių ga
limumų. Atrodo, tik stinga pakankamo pa
čios problemos didumo įvertinimo.

Užsienio lietuviai labai daug savo tik
rajai tėvynei yra padėję. Padėjo jai išsiko
voti nepriklausoanyoę, padėjo ir padeda, ne
priklausomybę išsiKovojus, kurti valstybę. 
Padėjo daug ir materialiai ir moraliai. Nau
dodamasis mūsų statistikos įstaigų apskai
čiavimais ir savo papildymais, R. Skipitis 
teigia, kad nuo Lietuvos nepriklausomybės, 
jos atgavimo pradžios ligi šių metų mūsų 
išeivija Lietuvai yra davusi per 600 -milijonų 
litų. Kiek užsienio lietuviai yra padėję YiL-. 
niaus krašto lietuviams, statistikos nėra.

Užsienio lietuviai yra davę Lietuvai ir 
kaiių, kūrėjų - savanorių, entuziastingų val
dininkų mūsų valstybės aparatui, daug ini
ciatyvos, idėjų. Visa tai neturi būti pamiršta.

Kud užsienio lietuviais turime rūpintis, 
be nurodytųjų, yra daug ir kitų sumetimų. 
Pati mūsų tauta yra mažu. Todėl turime žiū
rėti, kud ta pati nenyktų. Mums dėl to yra 
svarbiau, nei didelėms tautoms, kad mūsų 
tautiečiai nenyktų ir svetur gyvendami. Nau
dodamasis savo apskaičiavimais, B. Skipitis 
teigia, kad tik lietuviškai tebekalbančių už 
Lietuvos sienų yra apie 1,300,000. Su tais, 
kurie nors ir jau nekalba lietuviškai, tačiau 
save lietuviais luiko, gyvenančių svetur lie
tuvių bus per 2 milijonus, t. y., maždaug 
pusė visos tautos.

Palaikymas tinkamo, gero ryšio su už
sienio lietuviais būtų tinkamas to ryšio tu
rėjimas, galima sakyti, su visu pasauliu, nes 
lietuvį rusi ir Ugninėje Žemėje, ir šaltoje 
Kanados šiaurėje, ir šaltame Sibire, ir karš
toje Australijoje, ir pietinėje Afrikoje ir 
šiaurinėje Europoje. Gera^ ryšys gali jMidėti 
išplėsti Lietuvos eksportų, gali duoti kapi
talo krašto pramonei, susilėkimui, preky
bai, žemės ūkiui, gali duoti ^pecialistų, nau
jos iniciatyvos, naujų idėjų.

Kad mūsų užsienio lietuvių kolonijos 
nemažėtų ir ryšiui tarp Lietuvos ir užsie
nio lietinių nenutrūktų, reikia iš mūsų pu
sės parodyti ne tik gerus ndrus, bet ir rim
tų darbų. Kaip būtinus dalykus visam tam 
fi. Skipitis nurodo reikalų steigti ir laikyti 
užsienio lietuvių kolonijose lietuviškus mo
kyklas, vaikų darželius, knygynėlius, skai
tyklas, duoti galimumo bent keliasdešimčiai

katalikų rajoninės konferen
cijos (seimeliai) paragino ka 
talikus didesniu ryžtumu sti
printi Amerikos lietuvių ka
talikų bendrąjį frontų, su
traukti visas katalikiškas or
ganizacijas ir draugijas į Fe-

.m*?

Čekoslovakijos atgijimu pripaiįsU, kad via T“i»*
dėlto Lietuvai teko daug sunkesnėse ir var 
gingesnčse sųlygose atgauti nepriklausomy
bę.

Toliau uutorius aiškina Lietuvos eko
nominį charakterį. Jo nuomone, miškai ir 
žemdirbyste sudaro pagrindinį Lietuvos tur
tų.

Jšvaidijo didesnius Lietuvos miestus, pa
duodu gyventojų skaičių ir jų užsiėmimus; 
ypač atkreipia dėmesį į rankų darbus, kaipo 
į grynai tautiškų menų.

Antras straipsnis pavadintas: “Įdomus
ir gražus kraštas’ tai Lietuva. Dar įdo
mesnė pati tauta, pilna poezijos, didelių ga
bumų ir meniškos erudicijos savo liaudies 
dainomis, gražiais tautiškais rūbais ir šo
kiais* . • „ ,a ,hl

Tame straipsny autorius pabrėžia ypa
tingų grožį ir originalumų liaudies skulpto 
iiū~savamokslių darbo, paduodamas keletu 
eharakteringesnių kryžių nuotraukų. Straip
snis užima du didelius puslapius, kuriuose 
be minėtų nuotraukų yra dar Nidos kopų, 
Klaipėdos miesto ir tautiškų rūbų gražiai 
parinkti vaizdai.

PAVOJINGAS. MOMENTAS
.. t.

platesniu mastu varyti kata
likiškųjų ir tautiškųjų akci
jų, uoliau platinti lietuviškus 
katalikiškus laikraščius ir 
knygas. Keliais atvejais buvo 
prašyta apskričių ir skyrių 
Gavėnios metu suorganizuoti 
tam tikslui vajų. Tačiau ne
buvo girdėti, kad daug kolo
nijų būtų įvykdę tokį vajų. 
Dar ne vėlu. Prašome tai pa-| 
daryti bet kada šį pavasarį 
— surengti paskaitas salėse, 
pereiti per namus užrašinė- 
jaat katalikiškus laikraščius 
ir prirašinėjant naujus na
rius prie katalikiškųjų orga
nizacijų.

Kur ir kada įvyks Federa
cijos kongresas

Šiemet įvyks Federacijos 
Kongresas. Jis bus La'vrence, 
Mass. Centro Valdyba nutarė 
jį laikyti Naujoj Anglijoj. 
Naujosios Anglijos lietuvių 
katalikų konferencijos metu 
(vasario 22 d.) gerb. kun, Pr. 
Juras pakvietė kongresų. į sa
vo vadovaujamų Šv. Pranciš
kaus parapijų, Lawrence, 
Mass. Apie tai praneši lamas 
Centro Raštinei gerb. kun. 
Juras rašo: “Jaučiu moralinę

Vasario men. įeigos

Vasario mėnesyje į Federa
cijos centro iždų įplaukė šiton 
pinigų sumos: Federacijos 52 
sk., Pittsburgh, Pa. draugijų 
mokesčiai — $13.00; Federa
cijos skyrius, Nonvood, Mass.,

Jaudina Lenkljų. Pakaitės
valstybių žemėlapis ir juo
dais brūkšniais pažymėta le
nkų okupuotoji Lietuvos da
lis — Vilniaus kraštas. Pas
kelbtoji žinia, kad Lietuva 
norinti susirišti militariniu 
paktu su Sov. Rusija, kad

Vilniaus lietuvių našlaičiams būtų talkininke Rusijai kilus 
$10.44; 6v. Petro ir Povilo karui su Vokietija, Lenkijų 
par., West Pullman. III., Vil
niaus vadavimo reikalams —

Iš priežasties Ispanijos civilinio karo 
vis labiau komplikuojasi tarptautinė politika 
Europoje. Anot priežodžio: kuo toliau į miš
kų, tuo daugiau medžių.

Kuo ilgiau tęsiasi civilinis karas, tuo 
aiškiau rodosi, kad Ispanijoj nebe patys i*-'pareigų Federacijos Kongrė- 
panai tarp savęs kovoja, bet Rusijos bolše-'
vikai su Italijos ir Vokietijos fašistais.

Nė kiek neabejoju, kad Fede
racijos skyrius pritars ir ma
no geri parapijiečiai nuošir
džiai pasidarbuos Kongreso 
surengimui... Sv. Pranciškus 
Asižietis nuolankumu pavilio
jo, o meilė sužavėjo savo se
kėjus. Ir mes, jo vaikeliai, 
negalime pasididžiuoti prabo- 
ngingu gyvenimu. Nuolanku
mo ir meilės gal nestoko
siu!”... Atsižvelgiant į tai, 
kad šiemet yru Lietuvos kri-

, „ ... kšto 550 metų jubiliejus, dėl
kad šiuo momentu Europa gy-ena lalau pa- .. Federacijos Kon-

* gresas bus pavestas iškilmin
gam to reikšmingo jubilio-

Vadina-mųjų lojalistų eilėse kovoja iš 
Rusijos ir kai kurių kitų kraštų atvežti bol
ševikai, o sukilėlių armijos papildomos ita-i 
lais ir vokiečiais.

Ligšiol per pirštus į tai žiūrėję anglai 
ir prancūzai, ima neberimti, nes Ispanijos 
civilinis karas ir jų interesus kas kart dau
giau paliečia, jų prestyžių užgauna ir iš to 
tatn tikrų pavojų susidaro.

Dėl to anglai ne vien žodžiu viešai per
spėja Ispanijos civiliniu karu interesuotas 
valstybes, bet ima demonstruoti karo jėgas 
ir jas skuba didinti. Dėl to, reikia pasakyti,

Amerikos lietuviai ir vėl daugiau pini
gų ima siųsti savo giminėms į Lietuvų. Pra
nešama, kad 1936 m. pasiųsta 4,937,800 li
tų, kuomet 1935 m. buvo pasiųsta 3,827,900. 
Tikimasi, kad šiemet Lietuva gaus pinigų 
iš Amerikos d u r duugiau negu 1936 m. Čia 
vietoje bus priminti tuos geruosius teikus, 
kuomet amerikiečiui saviškiams Lietuvoje 
pasiųsdavo į metus jhj tris ir net keturis 
milijonus dolerių. Dabar tik po 3 ar 4 nuli- 
jonus litų lienuplaiikiu. Taip įvyko dėl to,
kad amerikiečius užklupo blogi laikai ir, 

užsienio lietuvių jaunuolių mokytis Lietuvos Į be to, pinigų vuliuta pasikeitė, 
lietuviškose mokyklose, organizuoti ekskur
sijas į Lietuvų, organizuoti propagandų gy
vu žodžiu, per spaudų, koncertus, spektak
lius, meno kūrinių parodas, leisti atitinkn-

• • •
Prezidentas Rooseveltas kalbėdamas a- 

pie Aukščiausiojo Teismo reformų, pažymėjo, 
kad jis nori įlieti į teismiškosios sistemos

mus laikraščius ir knygas, žodynus, šaukti arterijas naujo ir jauno kraujo. Tuo būdu 
bendrus suvažiavimus, organizuoti žemės ū- * sudarytas teismas greičiau ir gyviau veiks 
kio kolonijas, organizuoti propagandų apie ! ir pigiau kainuos jį išlaikyti. Be to, jaunes-
įrlsienip Lietuvių kapitalų investavimų Lie
tuvoje ir t.t.

Visus šiuos nurodytus reikalus .patys už
sienio lietuviui gerui supranta ir kiek gali 
Juro. Mes, nepriklausomosios Lietuvos lie
tuviai, turime pareigos jiems padėtu

irieji teisėjai tuiės daugiau asmeniško paty
rimo kaipo žmonės turį artimesnį kontaktų 
su moderniškuoju gyvenimu ir sųlygouiis ir 
dėl to bus labiau kompententiški daryti sa
vo spteudimus svarbiais ekonominiais ir so
cialiniais klausimais.

' labai jaudina, nes tada puoli
mas Rytų Prūsijos eitų pro 
Lenkijų ar pro Latvijų.$23.75; Federacijos 12 sky

rius, Cicero — $13.50; Apaš
talystės Maldos dr-ja Šv. Ju
rgio par., Philadelphia, Pa.,
Apaštališkojo Delegato rūma
ms statyti — $10.00; Fede
racijos apskritys, Brooklyn,
N. Y., dr-jų mokesčiai — $6.
Surinktas aukas Vilniaus rei
kalams tuoj prašome siųsti į 
Federacijos centrų taip kad 
kuogreičiausda jas būtų gali
ma pasiųsti į Vilnių. Taip 
pat jau laikas organizacijoms 
ir draugijoms užsimokėti sa
vo dukles į Federacijos cen
trų už 1937 m. Laikantis mū
sų konstitucijos dėsnių, duo
klės turi būti sumokėtos me
tų pradžioje.

Paremkime kilnųjį darbų

Lietuvių katalikų visuome- _•' » • -*».,»..«• - •, -
ne yra prašoma atkreipti sa
vo dėmesį į tai kad šiuo me
tu yra vedama rinkliava Tė
vų Marijonų Seminarijos ko
plyčiai baigti statyti. Sten
giamasi koplyčių kuogreičiau 
šia įrengti, nes birželio 6 d. 
rengiamas jos pašventinimas.
Apskričiai ir skyriai prašo
mi šį reikalų paremti. Aukosi užgniaužtas”. “Taip kalbėjo 
reikia siųsti: St. Mary 3 Se- i vienas žymus pramonininkas 
minary, Hinsdale, UI. Sv. Ka-i airys, belankydamas semina- 
zimiero Seserys pradėjo 'fo-j rijos statomųj^ koplyčių, 
ndų Mergaičių Akademijos’ “Tiesa, maža tauta, bet sa- 
naujiems rūmams statyti, nes Vo akimis matot, kad lietu- 
senieji rūmai mokinių nebe- viai didelius darbus dirba.
sutalpina. Ir šiam tikslui ve
dama rinkliava. Ir šį reikalų 
paremkime. Aukas reikia sių
sti: Sisters ctf St. Časimir, 
2601 Marųuette Road, Chica
go, IU-

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekr.

STOK Į KOPLYČIOS STATYBOS DARBĄ!

Pavyzdžiai

Paskutiniuose Tėvų Mari
jonų Rėmėjų suvažiavimuose 
tikrai gerbiamieji lėmėjai pe- 
rsisųmonėjo statomosios KO
PLYČIOS garbinguoju užbai- 
girnų. Tai įrodo bruzdėjimas 
— rengti visokiausius paren
gimus, pramogėles. Gražus 
pirmųjų skyrių pavyzdis pa
skatino ir kitus skyrius ren
gti panašius (Mireugimėlius, 
kurie įvyks artimoj ateityj. 
Šitoks skyrių darbštumas už
tikrino, jog yra nemažas skai
čius žmonių, kurie supranta 
seminarijos koplyčios reika
lingumų rengime jaunųjų ka
ndidatų prie Dievo Aukuro
ir deda pastangų, kad Anieri-—«*•*-•* —“ | I *

ištinkuoti visi kambariai bei 
pereinamoji vieta greta kop
lyčios, (

Statybų Lanko

Koto Penkiolikta Diena
“Štai kų aš sakau, broliai: 

Laikas yra trumpes”. — 1
KOr. VII, 20.

Aš kartais jaučiu, kati gy
vybės siūlas yra plonas ir 
kad netrukus su manim dal
bas bus atliktas, tuomet ma
no širdis darosi jautresnė ki
toms širdims; laikas, laikas 
yra trumpas.

Pakilk, pakilk siela mano, 
atpirkdama ilgai praleistų 
laikų, sėk sėklas geresnių da
rbų ir minčių: uždegk kitas 
šviesas kol dar tavo švies 
spindi; laikas, laikas yra 
lupas.

Visais puoliais, kurie bu
vo tau atieisti, visomis žinio
mis. kurių malda tau suteikė, 

i kitus mokink apie gailestin-
;gų dangų. Laikas, laikas yra 

Nors koplyčia dar statoma,'trumpos. — Ezekijas Butter- 
bet žmonės jų jau lanko kad worth.
pamatyti statybos pažangų.
Ypač atvyksta susidomėję ti
nkavimo darbu. Kiti gerieji 
prieteliai, nelaukdami birže
lio mėnesio, kuomet koplyčia 
bus šventinama, dabar jau 
jų lanko. Malonu, kad gerie
ji prieteliai įdomauja koply
čios statymu. Maloniai kvie
čiami visi rėmėjai apsilanky
ti ir pamatyti padarytų pa
žangų. Tinkamiausioji proga 
sekmadieniais, kuomet joks 
darbas nėra varomas. 

Pašnekesys

“Čion lietuvių seminarija 
Tik lietuvių? Bet, juk, lietu
vių mažai yra, palyginus su 
kitomis tautomis. Tiesa, Chi
cagoje daugiau lietuvių yra, 
kaip kituose miestuose, bet 
ir ten jų veikimas kitų, di-

Tasai, kurio dienos praei
na be davimo ir be priėmimo 
yra kaip kalvio dumplės: jis 
išfUkrųjų kvėpinėjo, bet jis 
negyvena. — Indų Patarlė.

Žmogau! tu vysti kaip gė
lė. Čia yra maisto sankrova 
apinųstymui. Žmogau! tu kri
nti kaip lapas. Pereik susi- 
mųstęs žemės lapais išbars
tytomis grindimis. — R. C. 
Trench.
ryšys — bendras tikėjimas. 
Tiesa, mūsų atskirų tautų ge
rieji darbai, ar tai bažnyčių, 
ar mokyklų (statymas neša 
mūsų tautoms garbę, bet vis 
lai antraeilinis dalykas. Mu
ms, kaipo katalikams, svar
bu, kad mūsų gerieji darbai 
prisideda prie Kristaus karo- 

dėsiu 'tiutų buniK, d'b;n»i1;h,f's P™ipl»«niino”.
“Nuoširdžiai ačiū, brolau. 

Čiai, ir aš noriu prisidėti ”.
A. V. M.

VES NAUJĄ PLENTĄ

kos lietuvių pirmosios semi
narijos koplyčia būtų užbai
gta.

Lai tie pavyzdžiai paskati
na mus visus prie uolesnio 

darbo!

Kaz Veikiama

Pereitų savaitę buvo baig
ias reikalingų geležinių for
mų bei sietų dėjimas, kad or- 
uamentaliuį tinkavimo darbų 
būtų gulima atlikti. Mat, prieš 
tinkavįimj reikėjo koplyčios 
lubas geležinėmis formomis 
iškabinti, išvesti ir išlenkti. 
Ris sunkus ir painus darbas

Net Savųjų seminarijų turi. 
Jauna., taip, bet sparčiui žen
gia pirmyn”.

“Tų faktų negaliu užgin- 
čyt, nes padarytų pažangų sa
vo akimis matau. Beje, ar te
ko jums gauti žymesnių au
kų, pavyzdžiui, kaip gauna 
kitų tautų įstaigos, imi pen
kiasdešimts, šešiasdešimts...”

“Ne, ne, tamsta. Mūsų žmo 
nės dar nesuspėjo susikrauti

VILKAVIŠKIS. — Ligšiol 
susisiekimas tarp Vystyčio ir 
Kybartų buvo gana blogas, 
nes plento nebuvo, o esantieji 
vieškeliai didesniam susisieki
mui yra netinkami. Artimes
nių vielų gyventojui seniui pj 
geidavo plento tarp Kyl 
ir Vystyčio, tačiau pravedi! 
:eikalas buvo atidedamas. Da 
Imi r naujojo plento pravėdintų 
nutarta įgyvendinti ir ateinan
čių vasarų jau bas pradėti pa

tiek turto. Bet guvume kele- ruošiamieji darbai, o po U
tų tūkstančių. Reiškia, žy
miausioji auka — tūkstantis. 
Mat, mūsų tauta, bendrai ka
lbant, yra. dariom nkai žmo
nės. Turime keletu žymių pra 
menininkų ir profesijonalų,

pradėtas ir pats plentas.

MEDŽIAGIŠKAI

VILNIUS. — Negalėdami 
kitokiais būdais paveikti buvu

bet jų turtų negalime lygint B1 ^ibtiaus lietuvių tautinio 
su turtais tų, kurie |»ajėgia komiteto pinu. K. Stzšį, dabar 
tokias stambius aukas duot, lp,lkai sumanė sunaikinti jį 
kaip kad minėjai”. medžiagiškai. Neseniai lenkų

“Vis turiu prisipažinti, kad 
jūs, lietuviai, pažangūs nors 
ir mano airio kraujas sunkiau 
plaku taip kalbunt. Faktus 
vis faktas”.

jau buįgtas įr šios savaitės' “Jjaui, tamsta. Bet, galu- 
pradžioj pradėta tinkavimo ' t,nai, nors esi airys, o aš lie- 
dunbus pačioje koply&oje. Jau' tuvit, mus riša svarbesni?

valdžiom įstaigos iš K. Stasio 
pareikalavo 73,000 zl. papildo
mų mokesčių. Kiek anksčiau 
jie turėjo sumokėti įvairių mo
kesčių dar didesnę sumų. Šiuo 
būjm jie galės K. Stasį pri
versti pasitraukti iš lietuvių 
veikimo, bet vargiai, ar šis 
būdus jiems kų nors padės.
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Juozapas

(Jo šventė kovo 19 d.)
Dievas šv. Juozapą labai 

mylėjo, nes Jo globai pavedė 
savo mylimiausią Sūnų ir 
Švenč. Jo Motiną. Jėzus, Ma
rija ir šv. Juozapas gyveno 
Nazarete, mažame namelyje.

Mes stebimės, kodėl jie ne
pasirinko karališkų rūmų su 
šimtais tarnų... Kodėl Marija 
nedėvėjo puikiais rūbais, auk
su ar šilkais siuvinėtais! Gal 
neturėjo!... O ne! Ne dėl to. 
Juk Jėzus, pats Dievas, vienu 
galybės žodžiu būtų viską pa
daręs. Bet ne, Jis visa panie
kino, pasirinkdamas tai, kas 
pasauliui atrodo paika ir že-

a.
Gerieji vaikučiai, jis mums 

paliko gražų pavyzdį. Pamąs
tykite: kokia paguoda vargin- 

. gai gyvenantiems iš savo sun
kaus rankų darbo pelno.

Juozapas būtų galėjęs būti 
ponas, įsakinėti kitiems visą 
darbą atlikti, pats nieko nevei
kti, skaniai valgyti. Bet dabar. 
Rodos pasaka. O ne, tikra tie
sa!

Juozapas — paprastas dar
bininkas, dailidė. Jis taip sun
kiai dirba, kad net prakaitas 
stambiais lašais bėga per Jo

Y«

Šv. Juozapas, mūsų globėjas

kib' Ką Juozapas Jam pasako 
— lyg pats Dangaus Tėvas 
pasakytų: klauso su džiaugs
mu. Ką tik įsako — visa da
ro. Darbo visada daug. Vienas 
paprašo stalą padaryti, kitas 
suolelį...

Jėzus, atėjęs pas Juozapą 
pasiklausia, kaip čia reikia da
ryti. Visa iš Jo mokosi.

Kodėl Jėzus taip daro! Juk 
pats viską geriau žino už vi
sus pasaulio dailides? Jam 
svarbu viena: palikti pavyzdį, 
ypačiai vaikučiams, kaip jie 
turi klausyti tėvelių, globėjų 
ir visų tų, kuria ką nors jiems 
įsako ar prašo.

Juozapas jau sulaukė žilos
raukšlėtą kaktą; rankos pūslė-' »pnatvės, mirtis jau netoli. Sė
tos. Net graudu pamąsčius. Ir 
kam jis taip darbuojasi! —
Duonelę uždirba savo šeimy
nėlei. Juk Jam tai pats Die
vas pavedė, kaip Jis gali nesi
rūpinti !

Mažutis Jėzus atbėga prie,

nelis visa jaučia. Guli ramus 
ir laukia mirties valandos.

Jėzus jau užaugęs. Sėdi su
simąstęs prie senelio lovos, pa 
liečia savo švelnia ranka Juo
zapo nuvargusią galvą... Juo
zapas atsisveiina Jėzų ir Ma-

Juozapo, skiedruteg pažarsto... j n<$— Miršta ramiai ant Jų 
Ima piūklą į rankutes, nori rankų. “Danguje susitiksi- 
piauti. Bet šv. Juozapas sako: ir užmerkia seneliui a-
“ Mielas Jėzuli, dar esi per ^ls*
mažas, kai paaugsi, tada gale-Į Danguje Juozapą maloniai 
si man padėti. Geriau motinė- priima. Sodina aukščiau už 
lei padėk. Jai vienai reikia Angelus. Senelis, visą amžių

taisy- vargingai gyvenęs, nenorėtų 
tokios garliės, bet reikia Die-

viskas apžiūrėti, valgis 
ti”.

Bėga Kūdikėlis 
Mariją. Ima šluota
aslą; tai vėl nubėga j tvartelį 
asilėlio pažiūrėti, tai paukš
čius lesina...

Kūdikėlis Jėzus paaugo. Jau 
bernaitis. Ima kirvį, piūklą ir 
drauge su Juozapu piauna, ta
šo. Juozapui gaila Jėzaus, ži
no, kati Jis Dievas, bet vėl nu
siramina prisiminęs Jo pašiau 
kojimą ir pasirinkimą to dar

Pasakyki 
■

Pasakyki, motušėle,

Kaip mylėti reik Širdis,
To, kurs dieną, naktužėlę 
Vis daboja mus mažusf

A.1. mylėti moku brolį 
Ir sesutę ir tave,
Bet mylėti Tą, kurs toli — 
Rods nemoku visiškai.

PAVYZDINGI NAMAI
Tie yra pavytdingi tutinai, 

kuriuose motina ir tėvaa gra
žiai sutinka ir ramiai gyvena. 
Tėvai myli savo vaikus, o vai
kai tėvų klauso. Ramybė, su
tikimas ir susiklausimas tėvų 
su vaikais padaro malonią gy
venimo pastogę.

Mylėkim Dievulį, vaikeliai, 
Jis duoda ko nor mūs šir

delės.
Kasdieną maldelę kalbėkim, 
Širdis Dievo aukai sudėkim. 
Jis myli vaikus kur meldžias 
Ir visko tam duoda, kas 

beldžias.
Mylėkim, vaikeliai, Dievulį, 

Jis myli kiekvieną mažutį.
Jonas Kuzmickis.

Mieganti Lapė Nesu
gaus Vištos Ix*wlx Madoms Kelią Rodo 

Ix*wls Rrtilltan Visiems Dunda

Viena iš pavyzdingiausių 
mums šeimų yra tai — “Na
zareto namelyje.” Jame gyve
no Jėzus, Marija ir Juozapas. 
Jų šventas ir ramus pasielgi
mas turėtų mums būti didžiau
sia pamoka. Namai tikrai y- 
ra pavadinti lopšeliu pirmo
sios mokyklos, nes kiekvienas 
kūdikis
muosius žodžius “mama” “tė 

jau ir bulves skuta, kai reikia,Toda jr sakomai kad 
ir lėlės rūbus išskalbia ir dar
daug daug dirba 
virti moka. O gal netikėsi!
Juk ji jau kartą išvirė košytės 
mažajam Stepukui.

Buvo taip. Motina virė ant 
trikojėlio Stepukui košę.

— Pranui, tu prižiūrėk ko
šytę, — sako motina, — kad 
neišbėgtų. Kai tik ims keltis į 
viršų, papūtus nukelek, o aš 
bėgsiu į vtartą pamelžti kar
vutės. Tik neišbėgink.

J
Nebijok, mažas sūneli,
Tavo meilė yr’ karšta,
Nes tave Kristus, vaikeli, 
Myli meile amžina.

K. Zupka. 

Košytę Išvirė 

Pranutė gera šeimininkė. Ji

APSUKRI
TARNAITE

Magdė buvo labai apsukri 
mergina, tik tuo savo apsuk
rumu per daug buvo įsitikė
jusi. Motina išleido ją tarnau
ti pas vieną ūkininką ir atsi
sveikindama tarė:> “Melskis
kasdien, vaikeli, kad tarnystė- 

išmoksta namie pir-įle duotl? tau pievas laimę bei 
žodžius “mama” “tg.!pasisekimą.” Magdelė atsakė:

Aš nebijau, aš pasitikiu
teitis gerų vai-kų prįklausoi vo vikrumu.” 

Ji jau net ir nuQ pavyzdingų namų. O kiek
mums pasilieka malonių at-

— Aš žinau kaip mama da
rai, padarysiu ir aš taip. Mo
tinai išėjus, Pranutė linksmai 
sukėsi apie Stepuko košytę. 
Košytė verda, pukši. Pranutė 
pamaišo ją šaukštuku, pasika
bina, pamėgina ar skani ir vėl 
maišo. Tik prisiminė, kad jos 
lėlė šiandien dar tebemiega.

— A, kol košytė užvirs, aš 
bėgsiu jos prikelti ir aprengti.

Gražiai pabudino lėlę ir ėmė 
,ją rengti rūbeliais.

— Dabar eikime košytės pa
žiūrėti, — tarė ji lėlei.

Ir pasiėmus nusinešė pas 
pečių,

Jėzus pas vulio klausyti. “Seneli, ištiki- 
ir šluoja!mai ^pildei, ką tau pavedžiau j — c’a ka®? Košytė buvo

visa iš rundeliuko išbėgus ir 
čirškė ant .ugnies. Pranutė per 
sigando. Ką dabar mama pa-

Ir dabar žmonės meldžiasi įsakysi T r ji greitai ėmė tvar- 
'kytis. Apšluostė rundeliuką, į- 
'pylė į jį truputį vandens ir 

w Igreitai, atsinešus iš kamaros 
[kažkokių miltų, paplakė košy
tę. Tuoj atėjo ir mama.

zemeje, — 
užmokestį, 
kyšiu...”

dabar atsiimk savo 
Tau nieko neatsa-

Rašymo Pamoka

Vieną dieną lauke buvo; 
kiek mažesnis šaltis. Tr moky- į myna^ 
tojui širdis atšilo. Tanoro iš
aiškinti savo auklėtiniams raš
to naudą.

— Žiūrėkit, vaikai, — sakė, 
rašydamas lentoje žodį “na-

šv. Juozapą ir per Jo užtary
mą viską gauna, ko tik prašo. 
Žinoma jei tik kas karštai 
su pasitikėjimu meldžiasi.

Ypačiai šv. Juozapo dieną 
žmonės gauna daug malonių.

Stasytė

l — Ar tu matai tą trobelę, 
j apie kurią mokytojas šneka? 

Nematau, — atrėžė kai

Elenutė buvo tinginė mer
gaitė. Ji pametus savo moks
lo darbą į šalį dažnai sėdė
davo darže ba darbo arba mie
godavo. Mamytei taš jos el
gesys įkyrėjo. Todėl vieną 
dieną ji prašo Elenutę:

— Dukryte, padėk man su
plauti indus. Išmoksi bent 
dirbti, nes tinginių nieks ne
myli. — Bet Elenute susi. 
raukusi atsako;

— Palauk valandėlę, mamy
te — ir išėjusi į daržą užmi
go, o indai teko paeini mamy
tei suplauti. Elenutei bemie
gant jos mylimas dėdė iš ry
tinių valstybių atvažiavo pa
viešėti. Marytė, Elenutės se
sutė, sutiko jį prie vartų.

— O kur mano Elenute? — 
klausė dėdė.

— Nugi miega, — atsiliepė
sa- j mamytė.

Tada Marytė skubotai nu
bėgo pas ją ir žadino.

— Kelk, jau gana miegoti. 
Gėda tokiai gražiai mergaitei 
tinginiauti! Elenutė nenorėjo 
klausyti ir nė neatsiliepė. Tą 
rytą dėdė, mamytė ir Marytė 
išvažiavo į gėlių parodą, o

bemiegančią na

Tuojau pirmutinį rytą Mag
dei reikėjo užkurti krosnis, ir

minimų ir gražių paskatinimų jį puSę valandos trūsė veltui, 
nugalėti sunkumus, kuriuos a- bežiebdama šviesą; pagaliau 
teityje sutiksime iš gražių pa- {nubėgo pas kaimynę parsineš- 
vvzdžių tėvelių paliktų! tų žiburio (tais laikais Lietu-

Aldona Nakrošiūtė,
ŠŠ. Petro ir Povilo

voje reikėdavo ugnies nešti iš 
kaimyno savo krosniai). Bet'^en^ Pa^ko

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 

“Draugo” skaitytojams

Keturios didelis 
gertybčs Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

522.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokiu mokesčių už 
pristatymų.
lietuvis pardavč- 
las Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

Wi1lfam A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Bokštų Gyventojai

Aukštuose triobėsių bokštuo
se mėgsta gyventi karveliai, 
pelėdos, apuokai, varnos, šikš
nosparniai. Jų tenai nepasie
kia žmonės nei katės, todėl 
gyvena nieko nekliudomi. Vie- 

E_ j nas bažnyčios zakristijonas 
panorėjo sužinoti koki gyven
tojai išnuomavo bažnyčios 
bokštą. Jis rūpestingai suskai- 

snpyko, kad net pradėjo verk- *r rado, kad bažnyčios bokš- 
ti. Tačiau pykčiui praėjus su- buvę 800 karvelių, 80 va- 
siprato, kad “mieganti lapeiTia^lK 40 pelėdų, 65 varnos, 
vištos nesugaus!” ! 350 šikšnosparnių. Įdomu kaip

visi tie paukščiai galėjo gy-

mok. 8 skyr. mokinė.‘ant. ledo paslydo ir sudaužė • m'’e* kai -i* pabudus suži
nojo, kad ją paliko vieną, taip

PACYRĮĮ PUODAS NE
TAUKUOTAS

Chicago, III. lempą. Už tai gavo pirmą sy
kį barti; ji teisinosi per ata- 
drėkį skiltuvo pintį atidrėkus, 
o gatvėje labai slidus pašalas 
buvęs.

Keletą mokinių susirinkę 
klasėn ginčijosi kuris iš jų 
drąsesnis, o Petrukas nuolat 
šūkavo girdamasis savo drau
gams, kad jis nieką nebijąs. 
Jis galęš net vishs New Philės 
giraites išvaikščiot vienas b«* 
baimės. Tą pat dieną po pa
mokų jie susitarė eit pairi 
vaikšiot. Bet kitiems vaikams 
neatėjus, Petrukas vienas iš 
ėjo į girią. Jis ėjo ir ėjo Iš
imi toli. Tik staiga pama+ė

Paskui Magdė turėjo atneš
ti iš kamaros nuo užlų pinti
nėlę su kiaušiniais. Jai be
imant pintinėlę, netikėtai iš
šoko pelė, kuri ten buvo pasi
slėpusi; Magdelė iš išgąsčio, 
išmetė iš rankų pintinėlę ir 
sukūlė kiaušinius. Seimininkė 
dar tebebuvo pikta už lempą 
ir mažai žiūrėjo į Magdelės 
pasiteisinimą; užtat šioji ga
vo antru sykiu barti daiug 
smarkiau.

Po valandėlės neša Magdė

Alma Siminiutė,
Šv. Pranciškaus mok. 
7-to skyriaus mokinė, 

Minersville,*Pa.

Beržinė Košelė

— Mamyte, pasakyk, kas 
per daiktas ta beržinė košelė? 
Ar ji gardi? — klausė Petriu
kas savo motutės.

venti viename bokšte. Retkar
čiais varnos &u vanagais su
sipeša, o nakties paukščiai, 
pelėdos ir šikšnosparniai, gra
žioj santaikoj gyvena, nes jie 
naktimis medžioja, kada jų 
kiti kaimynai miega.

Albertas Bagdonas, 
Saldž. Širdies mokyk. 
8 skyriaus mokinys, 
New Philadelpbia, Pa.

ką bėgant. Tuoj prisiminė ma-!ant galvos labai atsargiai verkia.
mą pasakojant, kad šitoj pu- puodynę su pienu. Einant pro _  p,
sėj yra vilkių Jis ėmė rėkt didžiąsias duris, puodinę už 
pagelbos. Žmogus, kuris Pet- kabino ledinės žvakės iš
rūką pažino, eidamas keliu stogės ir išverčia pieną.

O, vaikeli, beržinė košelė 
abai “maeni.” Visi vai- 

jos paragavę tuoj apsi-
VARLES GUDRYBE

nemamyte, tai j‘e
!vyrai, kad verkia, -tarė Pet-

T*a* rinkas; — aš jos ragaudamas 
Kai

Vieną kartą gandras sugavo 
varlę. Varlė, išsigandusi, kad 
jau neišsisuks ir gandro nagų, 
sako.* “Gandreli, gandreli! ką 

1 nori daryk sn manim, tik ne-
.. . . . . .neliečiau nė vienos ašaros. Tik\mesk į vandenį!”

pa’ausė, -am jis re auja. is Magdelė visa pienuota įėjo į^ mamyte, išvirk kada nors | Gandras mąsto sau, jei ji to 
pasakė kad matęs vilką. Žmo- 'pirkią, šeimininkė taip įpyko, man tos košelės — be galo no- bijo, tai ten ir mesiu. Ir įmetė 

riu. Į į vandenį. Varlė tik apsidžiau
gė, kad apgavo gandrą ir svei 
ka išliko. Tiek ją gandras ir 
matė. Girdėjęs.

gns nuėjęs toliau pamatė kiš- kad ng žodžio nedavė jai pa
sakyti ir, kaipo nevikrią mer
gą, tuojau paleido.

Grįžta Magdelė užverktomis 
'akimis susigėdus į namus, o 
Į motina sako: “Matai dabar, 
kaip reikia prašyti Dievo pa
laimos! Tūkstančiai mažiausių 

i dalykėlių ne nuo mūši) parei- 
Saldž. Širdies mokyklos |na, įr tik Dievas gali juos taip 
7-to skyriau? mokinė,; pakreipti, kari jie mums ne- 

New Philadelpbia, Pa. kenksmingi arba net ir nau-
----------------------- dingi tampa.”

— Ką dirbi, Jonai?------------------------------
— Rašau laišką Stasiui.
— Bet juk tu nemoki rašyti!
— Tai nieko, Stasys nemo

ka skaityti. F. M.

kį už krūmų. Jis pradėjo juok
tis ir pasakė Petrukui, jog jis 
sakės, kad nieko nebijąs, o 
dabar kiškis jį išgązdino. Pet
rukas nuleidęs galvą nežinojo 
ką sakyti, nes pamatė, kad 
neužsimoka girtis.

Pranciška Janušauskaitė,

— Na, gerai, gerai, — pa
žadėjo šypsodamosi motina.

Praėjo kelios dienos. Pet
riukas kartą nusikalto moti- 

inai.
— Na, Petriuk, gausi koše

lės paragauti, — tarė motina, 
paėmusi rykštę: — tu aną kar
tą jos labai norėjai.

Petriukas tuoj suprato, kas 
ta beržinė košelė ir verkdamas 
pradėjo prašyti:

— Mamyte, dovanok!... Ne
noriu, nenoriu košelės...

J. Antrasis.

— Kas čia atsiduoda svil- 
tais? — paklausė ji ir pažiū
rėjo į košę.

— Gi čia kas? Ką tu pada
rei?

Pranutė verkdama pabučia
vo motinai ranką.

— Dovanok, mamytė, — ir 

ji papasakojo viską kas buvo.
— Ožkytė, — nusijuokė mo

tina ir paglostė savo mažosios

— Tai bus melas!
Antanėlis.

Pabkutinius žodžius išgirdo 
mokytojas ir suriko:

— Koks melas? Kas melas? šeimininkės galvutę.

ta rė

— O kad lentoje yra ma-
kas tas rašymas! Tos penkios,maal Juk ten y™ tik ‘™Putis
raidės tokios nedidelės ir tiek kr',i<1°’’ *** nam'’

— vaikiškai atsakė Antanėlis.

mas” — koks tai gudrus daly- P. Lankauskas.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGA"

REDAKCIJOS ATSAKAI

P. Rekašiūtei (Nek. Prasid. 
Švč. Pan. mokyklos 6 skyr. 
mokinei, Chicago). Malonėkite 
pranešti, ar prisiųstos eilutės 
yra sveikutės kūrybos. Mums 
rodos, kad jos bus perrašytos 
iš kokios nors knygos, ar va
dovėlio. Jei taip, reikia para
šyti, kas yra jų autorius, ir 
iš kur paimtos. Kitaip nedrį- 
sime jų j Mažųjų Skyrių dėtu

maža užima vietos, tačiau rei
škia namą... Kai tik į tą žodį 
pažiūri, tuoj prieš akis matai 
— duris, langus, priemenę, 
krosnis, suolus, paveikslus ant 
sienų...

Antanėlis sluostėsį akis, net; 
pasilenkęs žiūrėjo parašyta Į 
žodį, bet namo niekur negalėjo 
įžiūrėti. Galų gale bakstelėjo 
pasonėn savo kaimynui ir 
klausia:

Vertė Al. Terichaitė.

Nenori
rytą išėjo į mokyklą. Eiti bu 

Ar norėtum, Joneli, būti Vo ne arti: pusvalandis kelio.
mokytoju? — klausia motina 
sūnų.

— Oi ne, motutei 
— Kodėl?

— Pats tingiu mokytis, tai 
nenorėčiaiu nė kitų vargintu

KĄ SENELIS PA
PASAKOJO

■■ | — Bet kodėl tu manęs krik-
Stankaičių Man i ūkas anksti ščioniškai nepasveikinai? Se

niau katalikai susitikdami 
“ Garbė Jėzui Kriatui” saky
davo.

Į — Dėkui, sūneli! — o po tu su vaiku ėjo toliau 
'valandėlės pridūrė;

Beeidamas keliu, pasivijo 
Klimų senelį.

— Labą rytą, seneli! — pa
sveikino Mantukas.

Senelis rimtai 
ką ir atsakė:

pažiūrėjo į

— Kad dabar visi taip svei
kinasi! — nedrąsiai, truputį 
susigėdęs, atsakė vaikas.

— Tai ir negerai daro, Ma-

__ i,: .i f Y

i—esame Dievo vaikai, visus, —Su Dievu, Maniuk, su 
— Kai aS buvau jaunas, ta-i Ji”ntv5rt-tad ir “eMami Dievnt - atsakė senelis ir 

da visi katalikiškai aveikinda- vieni sn kitai» tnrime e^oti juslu nuėjo ak-rtinga.s keliais.
vosi Dė to deramą pagarbą. Jei mes 

dažnai ji prisiminsime, tai ir
rnūsų apylinkėj 

tada. ir žmonės bnvo geresni: 
nei vogdavo, nei muSdavo»i,id‘rbas &eriau sekMa- J,,k ip 
bet visados vieni kitiems padė-1angelas Mariją pasveikino pa-

davo. Tik vėlian, kai mūsų 
kraštą pavergė rusai ir kitoki 
ponai, — prapuolė tas gražus 
paprotys ir mes pradėjome ne 
Dievą, o nežinom ką garbinti.

našiais žodižais; “Viešpats su 
tavimi!

— Dėkui, seneli, už pamoky
mą! — dėkojo Maniakas. — 
Dabar aš apie tai ir kitiems

niūk! — kalbėjo senelis ir kar-[Juk mes visi — seni ir jauni (papasakosiu. Sudiev, seneli!

-u.

Jonas Gailius

“Draugą” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, ką jau turime.
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ŽMONIŲ PRIETELIS
VILTIES KEIKUCt ŽMO- neužbaigia. M«g paliekame

GAUS GYVENIME padidintų naštų ant ko nors
f ..-.r-,,. —" , , , k*to> ir es£rrie suklupimo ak-‘ Viltu amžinki kyla žino- „ . , , , . , u x
giSkoje krūtinėje”. Kas lieka. ..... Mes neturtine teises pasiduod gyvenimo, je, vUt.es truk- u
sta f Viltis mums patiems, vii-i ... ,.. .... ... ... aplinkybes®, kol gyvybe tę-

siUMi, palaikykite vilties la- 
mūsų - žios viltys yra >'>0;Ibirkstį krūtinėje. Yra
sų gyvenimo akstinas. Gali. . , . . .... . ..., . , , . visad vietos netikėtam atsiti-būti pasakytu, kad viltis yra,,. ,, . . , ., kunui. Shakespearelabai svarbu*? gyvenimo veiKs-
ioųs, nes be jus mes esame 
it negyvi. Kaip sena patarlė 
tai išreiškia: “Viltis yra mei
lės gyvenimo duonai’’. Be 
vilties, kas gi kada nors da
rytų pastangų atlikti kų. nors? 
Viltis yra kiekvienos pastan 
gos svarbi dalis. Mums be- 
sekant mūsų kasdieninį var
gų, atlyginimo, įvertinimo, pa 
tenkini nia atlikus gerų dar
bų, ko nors verto pasaulyje, 
viltis palaiko mus. Viltis ta
rnauja kūnui, duoda drųslų 
širdžiai.

Kitų viltis nrunis yra daž
nai sulaikanti įtekmė. Neabe- 
jojanti motinos viltis jos kū
dikiui dažnai esti jėga pri
laikanti jį nuo piktų kelių ir 
akstinas pasistengimui dary
ti kas teisinga. Kitų viltis 
žmogui esti priemonė prilai
kyti teisingumo kelyje.

Viltis yra geriausias prie
das gyduolei nesveikiems. Ji 
yra dažnai pati pakankama 
gyduolė. Viltis palaiko mus 
ant paviršiaus po btogiausio 
mis nelaimėmis. Viltis nuro
do mums galų, kurio siekti 
ir veda mus keliu jį pasie
kti. Viltis yra gaivumas jau
niems ir palaikanti galė se-; 
ijieins.

Mes turėtume auklėti dau
gybę vilčių, taip kad jei via- 
na apleidžia, kad kita ga’Ptų 
užimti jos vietų. Kur nėra, vil
ties, beviltis apsigyvena. Nė 
jokio gero negali ateiti mums 
patiems nė kam kitam pasi
duodant bevilčiai.

Mes turėtume atsimint, kad 
net jei norime mesti gyve
nimo kovų ir pasiduoti bevil
čiai, mes negalime panešti jo 
skurdo vieni. Net mirtis to

as sako, 
“Žmogus nėra niekad pribai
gtas iki jis nepakartas”. Bo- 
vee salio: “Kuomet visa ki
tu prarasta, ateitis dar vis 
lieka”. Keats sako: “Jei žie
ma ateina ar pavasaris gali 
būti toli užpakalyje?”

Be vilties mes galūne nuir 
ža gero padaryti pasaulyje. 
Kuomet mes turime maža ko 
viltis savo gyvenime, mes vis 
dar galime viltis dėl kitų. 
Mes galime ir toliau atlik mP- 
ti gailestingus darbus; kal
bėti malonius žodžius ir lin
kėti gero kitiems. Šiek tiek 
gero tikrai ateis iš to kam 
nors. Mes galime pasitikin
čiai viltis, kad kuri nors sie
la yra geresnė ir laiminges
nė mūsų vilčiai į jų. Viltis 
inima pasitikėjimų. Kuomet 
žmogus turi viltį, jis pasiti
ki, kad jo viltys, tūlame sai
ke, jei ne pilnai, įsigyven- 
dms. Tas pasitikėjimas kitu

TO REOAIN ENER6H 
AFTER THE FLU

Vbea the flu Ims .eft you 
wcak and diauut^ud ro. 
need something td put ■ 
Seru «4ge on rour appeutc 
and to Mace up vout di 
aestiv, syatem, to turn yout 
Iood ioto atrentcth-givinęi 
red blood. Hoatettcr « 
Stomachic Bitter? ipeeda 
uprecovery You'llfeeloet 
Iii witfa the firtt dote 
Phoneyour drae it ore right 
away and get ttarted ųuicfca way and sėt au n td ųuick 
ly Amenca't toste atnet 
ISSJ Taates cood, doe< 
good. 18 oi. bottle. SI 50

■OSTETTEn BOTOS ,

Lietuvos seimo pirmininkas inž. K. Šakenis uždeda 
vainikų ant Nežinomojo Kareivio kapo Karo Muziejaus 
sodelyje per Nepriklausomybės šventės minėjimų Kau
ne.

Iš Tėvų Krašto

tų ir jų žiaurių persekiojimų klausoinybė duoda laisvų gy- na į šviesų bei laimingų a-
poUtikų, kuri ypač paskuti- ’ veninių, bet ji uždeda ir pa- teitį ir eina tada, kai visas
niais metais taip laibai buvo įeigų. Pati pirmoji ir svar- jos dėmesys sutelktas į dar-
suatiprinta ir uoliai vykdyta blausioji nepriklausomų gy- bo našumo padidinimų viso-
visame okupuotame Vilniaus veninių turinčios tuutos purei- se gyvenimo srityse.
krašte. ga yra savo laisvę išsaugoti. 

Tačiuu nepriklausomybė

Stovėdama naujų nepriklau 
sumo gyvenimo metų angoje,

žodžiais bet ’*e^lv*V tauta džiaugiasi par 
siektais laimėjimais. Jos di-

Išgyventų devyniolika ne
priklausomybės metų Lietu- saugojama
voje paliko gilių pėdsakų ir vertingais darbais. Vieningas, ...
neišdildomų žymių. Per tų kūrybinis darbas yra didžiau pripa įbta^ u

,laikotarpį buvo nuveikta da- was Lietuvos nepriklausomy-
j ug ir didelių darbų. Ir utei- bės saugotojas. Keikia eiti 
tyje tie darbui užsibrėžta va- dar toliau, nes tik savo dar-
ryti tolyn ir privesti prie, bu tauta pasiekia medžiagi- . ...
sėkmingo galo. Naujai gi iš-1 nės bei dvasinės gerovės, tik ! Tačiau ji gerai
kilusieji vertingi sumanymai '• „avo nuolatinėmis kūrybinė- aD10’ kad nenmzl laibai Jos 

mis pastangomis ji išsikovoja

ne

Lietuva Dvidešimtuose kuo» Lietuva jau turi. Tiesa, 
dar ne visos Lietuvos žemės 
sujungtos į vienų valstybinį 
kūnų, nes Vilniaus kraštas 
su istorine sostine dar ken
čia sunkias lenkų okupacijos

Nepriklausomo Gy
venimo metuose

Vasario mėn. 16 d. Lietuva 
iškilmingai įžengė į dvideši-

, , _  • kančias. Visa Lietuva ir visiuituosius nepriklausomojo gy.
venilno metus. Ji, ai, sukak-P08 gyventojai aavo paverg-

\v. . . . tųjų brolių likimų ir sielvar-tuvių proga, džiaugėsi nuvei- .... , . ,.... , , . - - , , . tus giliai supranta bei atjau-ktais darbais ir pasiektais: . .. . ...
. . ... . ~ .... ..'era. Sis supratimas bei uzuo-1 ai Riejimais. O pasidžiaugti . V , v. ,

jautų V ilniaus krašto lietu
viams kiekviena proga pareiš
kiamas Lietuvos gyventojų.

Tai yra tyli ir kultūringa pro 
testo kovų prieš leilkų sniur-

yra gale žmogaus įtekmėje. 
Kokia tik nelaimė ateina žino 
gui, visgi 'laikykitės vilties 
drūčiai. — Sincerus.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt mortgages).
Pinigų tnupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St. JUSTIN MACKEWICII, Prez.

įs-

užsieniai, ypač kaimynai, ku
rie Lietuvos gyvenimų gali 
nuolatos stebėti. Žinoma, vi
su tuo lietuvių tauta negali

[%

Tel. Canal 1679

bus stengiamasi išspręsti bei' 
įgyvendinti taip, kad jie dar 
aukščiau iškeltų garbingų lie
tuvių tautos vardų. Tai yrajtybių pasiekusios tautos gy
nelengvas visų Lietuvos gv-, veninius nepertraukiamai ei 
ventojų pareigos, nes nepr’

laukia ir artimoje ateityje.
get, vardą ir pagarbą'' kitį!Juk nei 4en*8 flkis’ nel ”™- 
tautą tarpe. Taigi, tik ai, vej*"0“5- nc* amatai- nel 

(Tęsinys 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI 80 METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANa] 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vnl. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieiiiais

Pagal Sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKIUAI.I.Y AKIV 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų, kuri. | 
eatl priežastimi gaivos skaude (tiio 
svaigimo, akių aptemimo, ntrvuotu 
mo, skaudamų aktij karfitl. atl’ais., Į 
trumparegystę ir toliregystę Pnrer- . 
gia teisingai akinius. Visuose uUPi- 1 
kiniuose egzaminavimas daromas m j 
elektra, p*rodančia nia/lausla.i klai- • 
das. S pečiai ė atyda atkreipiama ( , 

I mokyklos vaikus. Kreivos akys all- Į 
jlgoinds. Valandos nuo 10 iki S ' ( 
Nedėlioj nuo ld Iki 12. Daugely nu 
nUIkkrų akys aliliiisomo, In- akinių 
Kalno:* pigiai* kidp pirmiau.

4712 SQ. ASHLAND AVĖ. 
Plione Boulevard 7589

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LKTUVISKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
Tavernariks Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Šalie Street

Chicago
Tclephona CENtral 1840

Antr. Ir Ketvr. 7 iki 8 vai. vak. 
Oešt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

___ PROspeet 1012

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6315 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
MetropoIRau Siete Bank name 
Valandos kuadien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell S t 
Telefonas REPnblic 9600 

State <<>• Prospect 101)

KAL 8C ZARETSKY 1
ATTORNETS AT LAW
•MS So tVeutern Avė. 

Valandos: kasdien nuo Z:l0 po pietį 
Iki S:M ▼. vak. Bubatoj m o 12 iki

vakare
1M W. Randolph St. 

Valandos: kasdea nuo •:•<> ryto 
Iki 1:00 po ptet.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iaskiriunt sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL._______

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

2800 VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
________pagal sutartį.

Tel. OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 7«»8 
Mclroae Park S2tt

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketviilad. ii uenktadlenialt 

9-12 v. rytų: 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
HnkmadlenlalB pagal sutarties

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. niiiiiu:
HEMiock 6286

Rez.:
24C6 W. 69 St.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Hess. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Treųįiulieiiiais ir Sekmadieniais 

, , jatgaJ sutartį ________

DR. P.i ATKUČIfiNAS
it A rfrT BT A fl

1446 So. 49th Ct, Cicero, Ilk 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chicago
Psned.. Sered. ir Biihat.
Res. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROveoill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarua
Suimtoms ClceroJ 
1446 go. 49th Ct.

Nuo C Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8t
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai sutarti

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!

Per praėjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle kary. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
1 3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

AKIŲ GYDYTOJAI 
■ ■ r - ■ ■ ■■■-.. i,;a

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Ras.: Tai. PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 

nnn IO ilri 19

Office Phone Res. and Office
1090 9559 S. Leavitt St f

Vai. 2-4 pp. Ir 7-• vak. CAbial O7OB

OR, J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedčllorn Ir Trečludlenlaia 
l'ugal Sutarti

Offiee Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Suuday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValenOoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa Ashland Avė.
2 laboa

CHICAGO, ILL.
Telafonaa MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 Iki 4 
-ai rw> oi»tn ir nw» 7 iki 8:80 e. v

Tel. OANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sntartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tnlafnnaa RRPnhlie 78A8

jau suomeo ta haaifoiuiijc*
DR. J. SHINGLMAN

Praktikuoja 1« melų 
Reumatizmas Ir Alrdlee Ilgos lo 

Hpeelalybė
Valandoe 11-J2 A. M. 2 4, 7-8 P. M 

Gyvenimo vieta 1(38 8o. 60 A^e. 
Pitone Cicero 3(68 

Qi£ioc 49U> W«at 13^4 LtaeU

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandoe 2—4 po pietų. 7—S v. vak.4 PO 
sūreao.iftįįa įr subato^g.

Tel. CANa’ 0257
Rea. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro------------------------------- <■
Tel. BOUlevard 7042

DR. C, Z. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarta

Tel. Ofiao BOUlevard 5018-14 
Res. KENvrood 6107

DR. A, J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6^0—8:80 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 00.36

Rezidencijos Tel. BBVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8989 So. Claramont Aaa.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pairaI sutartį

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
t>avo šv. Kry5daus ligonine.
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Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose

sulietuvinime parkviečiunt se
seris - mokytojus lietuvaites,

iPranciSkietes. i
Mūsų sielų džiugina, kuo

met pažvelgiame į Jo, kaipo
,* 1 VY klebono, rūpestingumų, pavyto metu gyvenime nėra dale-1 , . ..., .... . , . , . zdingumo stovyje palaikymųle skaitline, bet dvasios va- .. v, . .... parapijos nuosavybes. lasdo pareigose yra. reikšminga. , . . ». .. .*, i .• daroma atvira širdimi, vienMums dalelis džiaugsmas, i.1 ... A . , . . ’
, . . .. .. tik dėl to, kad sielai butųkad beveik nuo pirmos die-1 , , ’ . ,A.
nos jsventinilmo j kunigus, i . , , ‘ , . .. . r c,. ’ Touėl, nuolat įvedama jvai-gerb. kun. J. Simonaitis visų, „. . . ....., . . .. rus pagražinimai, patobul'iu-laika mums vadovauja. Mesi . ° ™, .. ..... i mai, patogumai, bile tik D.e-nesugebame išreikšti savo I . ’ 1 . ’ ., . , įvui melstis būtų maloniau,pagarbos uz dvasios reikalų • *
aprūpinimų. Mes jaučiame J° Šioje trumpoje pastaboje ne

Sveikinimas Gerb. 
Klebonui Kun. J. 

Simonaičiui

ELIZABKTH, N. J. — Nors

rūpestingumų mūsų sielos rei 
kalais. Mes jaučiame ir ma
tome didelį pasišventimų mū
sų sielų labui. Mes žinome, 
Jcad ar tai būtų naktis, ar 
šiaip koks nepatogus laikas, 
Jo asmenyje visada rasime 
sielos paguodų, jei tik į Jį 
kreipiamasi. Nors mes žino
me, kad kunigo pareiga yra 
sielos reikalais rūpintis, bet 
mes žinome, kad darbe nevie
nodas yra rūpestingumas sa
vo parapijonų labui.

Begalo mums yra svarbu 
pastebėti, Jo didelį rūpestį 
mūsų vaikučiais. Nežiūrint su 
nkių gyveninio aplinkybių, 
kurios labai kliudo kai kada 
lietuviškos mokyklos palaiky
mui, bet jis visada randa iš
eiti iš kurios mums tik džiau
gsmas liekasi.

Mes labai vertiname Jo 
dideles pastangas mokyklos

gi galima viskų išreikšti, kiek 
yra pasidarbavęs per tų ke- 
liolikų metų mūsų sielų la.-

ir vesk mūsų sielas į gerų 
kelių, rodydamas dangaus ka
ralystę.

Klebonas iškilmingai para
pijėlių pagerbtas kovo 14 d 
puošniu bankietu. Par.

šv. Kazimiero Švente 
Pas Mus

RAGINE, W1S. — Kovo 7 
d. fev. Kazimiero parapija iš
kilmingai apvaikščiojo savo 
globėjo šv. Kazimiero šven
tę. Sumų buvo su išstatymu 
Šv. Sakramento. Klebonas ku
nigas J. S. Martis pasakė gra 
žų pamokslų. Altoriai papuoš
ti gyvom lelijom. Pamaldos

bui. Bet mes norime pareikš-* baigės pagerbimu relikvijos 
ti savo grynomis sielomis,' šv. Kazimiero, 
kad mes gerbiame, vertina
me, matome visas pastangas 
mūsų gerovei Jo, kaipo dva
sios vaiio, darumas ir už tai, 
naudodamiesi šia proga, svei
kiname mūsų garbingiausj 
dvasios vadų ir meldžiame 
Dievo, kad iir toliau Augš- 
čiausias nepašykštėtų savo 
malonių Jūsų asmeniui, per 
kurį Dievas siunčia mums.

Tat, gyvuok mūsų brangus 
dvasios vade ilgus metelius

Urba Fiower Shoppe
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Daiikictains — I Aklotuvėms — 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phoue LATAYETTE 5800

Garbė mūsų hznieriain, ku
rie atsilankę parėmė draugi
jų, nes pelnas skiriamas iš
puošimui alltorių per Vely
kas. Altorių Puošimo draugi
jos nuopelnai čia dideli. Ji 
be paliovos darbuojas bažny
čiai. Dabartiniu laiku ne tik 
puošia altorius ir švarina ba
žnyčių, bet visus bažnytinius 
rūbus dykai pačios narės iš
plauna. Tuo daug sutaupo pa 
lapijai išlaidų. Te Dievas at
lygina joms nž gerus darbus. 
Tokiai draugijai turėtų pri
klausyti visos Racino mote
rys ir merginos, o vyrai pa 
remti jos darbus.

Archeologiniai radiniai, šiaurinėj Sirijoj Tell Tai- 
nat srityje Chicagos universiteto Rytų instituto ekspe
dicija, vadovaujama dr. Calvin W. McEvan (čia jis 
matomas paveiksle), rado įdomių archeologinių senie
nų. Viršui įvairaus didumo stabai, o apačioj meniškai 
išdrožinėta marmurinė papėdė vienos porčių kolonos 
Hittite rūmų stovėjusių aštuntam šimtmety prieš Kris
tų.

“Draugo” Radijo Prog lama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

PRANEŠIMAS
- 1 -

LIETUVIAMS TABAKU PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD Ct- 

GAKETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojinio Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lef ou u.

Nelengva |«rdavūjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

Numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tuineriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per 
spccialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kud ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
------- - - o

Suvirš 50 metų prityrimo 
-------o------- ,

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

O--
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTlTWEŠTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Visi Namy Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLOROS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicigo
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SLRKA 67 kp. rengia va
karų su vaidinimu 25 d. ba
landžio. Pelnas bus skiriamas 
per pus su"ldafijonų Kolegi
ja. Lošėjai bus iš Kenosha, 
vadovaujami žinomo seenos 
mėgėjo ir veikėjo A. Laurai
čio. Komitetas (A. Sokelienė 
ir B. Zizniinskienė) užtikrina, 
kad vaidinimas bus vienas 
gražiausių.

Kitos draugijos nieko ne
turėtų tų dienų rengti. B. V.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELDUR 
OF BITTER WWE

K.iuirt/

N evirtitinimt 

Vergais

TMTK 8AMPKJO DTKA1 
*• Bltter W1m Ooz

▼Įsom
Vaistinėse

Iš Ten Krašto

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemftage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

(Tęsinys iš 4 pusi.)
linini bei kultūriniai klausi
mui Lietuvoje dar nėra pa
siekę tokios padėties, kuri 
nereikalautų visos tautos dė
mesio bei darbo. Jeigu šitie 
klausiniai yra opūs nepriklau 
somų gyvenimų turinčioms 
tautoms, tai jie nemažiau yra 
opūs ir ir Lietuvai, .jaunai 
valstybei, kuri gavo blogų pa
likimų iš prieškarinių laikų, 
iš ankstyvesnių savo valdy
tojų — rusų.

Įžengdama į dvidešimtuo
sius nepriklausomojo gyveni
mo metus, Lietuva jungs sa
vo kūrybines pajėgas tolime
sniam naudingam darbui. Jos 
ligšioliniai pasiekti laimėji
mai jai bus paraginimus dar 
sėkmingiau eiti ir kurti savo 
ateitį. Lietuvai dar reikia sti- 
prėti ūkiškai, kultūriškai, rei
kia dar stiprinti tautinė sų- 
monė.

UIHV 
Look 01d 
Ulhen It’s Sa Easy 
Ta Look Voung... 
uJrthCiASBOl

lt your hair grey *
Is it going grey?
lt it drab, faded or streaked ?

Don’t let these tell-tale merks of age remain. 
They make you look and feel old beyond your 
years. Erose them quickly and simply with 
Clairol which shampoos, reconditions and tints 
your hair back to its own natūrai-looking color 
. ..glowing with youthful highlights,.,in ene 
triple-actian treatment. ------„

^.,5 -

A»k your baautician. Writa for FREE baoklat, FRIE 
advico on care of bair and FREE boauty analytiu

Not witb cammon, • fethiontd beir dyti būt

NATUtALLY... witA

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS .

REPublic 8340

M««r>v fec., 13} W»*» 44th St., N«w Vsrfc. N Y.
pimm mmi hcc a«ir«i bMku*. me •<«<• mi uuubda, '

No—•.******** —^^———*****—..*■ W .***********. *.••«..»***
City. ****** * *** • *************** Stot,* * ** * . **** * * * ***** * ********
Mv 5oovlitto« l»__

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M PC PATARNAVIMAS HniDULAIlbC dieną ir naktį
nVF AT KOPLYČIOS VISOSE U I K Al MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

laMcz ir Susai
2314 Weet 23rd Place 
l’hone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. Litvinas
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skadas
1.1. Zolp
Ezerskis r Saus

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 8377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Vakar su iškilminga suma, 
kurią laikė genb. kun. A. De- 
ksnys, mūsų bažnyčioje pra
sidėjo keturiasdešimta valan
dų atlaidai. Gražų pamokslų 
pasakė gerb. kun. B. Urba, 
Šv. Kazimiero Seserų kape
lionas. Po šv. Mišių įvyko į- 
spūdinga procesijų, kurioje 
dalyvavo mokyklos vaikučiai, 
labai skoningai pasipuošę. 
Taip pat labai gražiai pada
bintas altorius, kame paruoš
tas Išganytojui sostas. Atlai
dai pasibaigs rytoj vakare.

Ateinančio sekmadienio va
kare mūsų salėje bus rodomi 
Kristaus gyvenimo ir kančios 
jodomieji paveikslai. Tai vie
ni iš gražiausių šios rūšies 
religiniai paveikslai, kurie y- 
ra rodomi įvairiose katalikiš
kose parapijose. Šios parapi
jos katalikai turėtų nepralei
sti šitos progos pamatyti juos.

Šiuo laiku pas gerb. kun. I. 
Ibavičių svečiuojasi ge.rb. 
on. A. Dekąnys, Želvos kle- 
anas, kuris neseniai atvyko 
i Lietuvos. Svečias Čikago- 
> lanko savo senus pažįsta
ma, nes prieš kiiek metų gy- 
eno ir darbavosi Šv. Kry- 
,aus parapijoje.

JŲ BALSU ŽAVINGUMAS

BEVEIK kiekvienos tautos istorijoj 
randasi, nors kartais ir neparašy

tas, skyrius pavestas (vairių keliautojų 
aaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėjų, čigonų ir kitokiais vardais žino
mų dainininkų ir palinksmintojų pasi
žymėjimams. Jų balsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems atsibasčius, visur ir visada jiems 
durys būdavo atidaroma.

Šiems keliaujantiems dainininkams 
jų balsai buvo jų duoda, o kartais net 
ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vistik 
jų balsai nebuvo lygiai taip jų brangi
nami, kaip kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų, nes jų 
balsai yra tikriausiu turtu, turtu išreiš
kiamu net šešiomis ar septyniomis

PROFESSOR NOODLE

A uscfui 
pic.ce of 
f u r n įture,

can be 
bou$h.t with 
thnft,would 
be an ask tray, 
and l’m sure. 
’t'vould maKc 
a welcome 
dif t

Prof

I* c • • V*s SęjungteciŲ 
Veikimo

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
kovo 7 <1. Naujų narių į kuo
pų įsirašė P. Turskienė ir 
A leksandravičienė.

Kalbėta apie piknikų, ku
ris rengiamas gegužės 23 d. 
parapijos naudai. Sųjungietės 
daug darbuojasi parapijos pi
knikuose ir taip pat rengia 
vakarus bei piknikus para
pijos naudai.

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad bunco party apskri
ties naudai įvyks kovo 11 d., 
G vai. vakare, parapijos sve
tainėj. Komisija: pirm. J. 
Čepulienė, M. Sudeikienė, J. 
Stugienė, O. Sriubienė, A. Ku- 
petienė daug darbuojasi, kad 
pramoga pavyktų. Visi atsi
lankę gaus gražių dovanų.

Raportų iš siuvimo kursų 
išdavė M. Sudeikienė. Panin-S .
kos įvyko pas K. Gedvilienę, 
S. Šimkienę, ’J. Situgienę ir 
Vaznienę.

Skaitytas laiškas - kvieti
mas į Šv. Kazimiero Akod. 
rėmėjų 1 skyr. vajaus vaka
rienę. Nutarta dalyvauti ir 
paskirta auka $3.00. Oficia
liai kuopų vakarienėj atsto
vaus M. Sudeikienė, J. Čepu
lienė ir J. Stugienė.

Sųjungięčių -Cbicago apskr.

•ta

skaitlinėmis. Tad šių dienų artistai 
turi būti labai atsargūs su savo bal
sais, kadangi tai yra beveik vienintėle 
jų nuosavybe.

Kų jie valgo, ką jie geria, ką ji* 
rūko, ir visa, ką tik jie daro yra labai 
atydžiai dabojama pastebėti, kaip visa 
tai atsineša jų balsui ir gerklei. Dau
gelis operos, scenos, filmų ir radio 
artistų pareiškė, jog ypatiškai jie la
biau mėgsta lengvą ir jų gerklėms 
švelnų užsirūkymą. Tad jie ir pasi
renka Lucky Strike cigaretus. net 
gerklės apsaugą tik Luckies suteikia 
su savo “toasting" procesu.^ kurio pa
galba išvalomos tūlos šiurkščios, viso
kiam* tabake randamos erzinančios 
priemaišos.

Dezsr Professor:
I’d liKe to punchaae 
for my nieceC&t 
small expenditure) 
a prActical e»ndL 
ctainty piccc of 
colletfe fumiture. 
Witk your advice 
I’ll turely choose 
the ri$ht thintf, I 
presume. So kmdly 
statė what čo-cde 
ūse in furmahing 
their room.

Urtele

Noodlc
arba telefonnokite CANal 7790

bendra dvasinė puota šv. Kiy 
žLaus bažnyčioj įvyks liepos 
mėnesį. Kuopa rengiasi visų 
apskritį gražiai priimti.

Po susirinkimo vaišintas! 
kava ir užkandžiu.

Sųjungietės gražiai darbuo
jasi. Naujų narių įsirašo kie
kvienų susirinkimų. Patarti
na visoms moterims, ir mer
gaitėms, kurios nėra sųjun
gietės, ateiti į sekantį susi
rinkimų įsirašyti. Dabar eina 
naujų narių vajus ir nėra jo
kio įstojamo mokesčio.

Sujungiate

Aukos šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui

Į T0WN OF LAKE. — šv. 
i Kryžiaus bažnyčioj kovo 7 d. 
įvyko rinkliava Šv. Kazimie
ro vienuolynui. Nuoširdžiai 
dėkojame gerb. kleb. kun. A. 
Skripkui už leidimų turėti ri
nkliavų ir geraširdžiams už 
aukas. Aukojo: po 5 dol.: Jo- 
sepbine Wieta, W. Podogin- 
ski. Po 3 dol.: Lucija Petke- 
laitė, Šv. Cecilijos choras. Po 
2 dol: M. Doršienė, J. Ačas, 
P. Birbelajtė, P. Mikutienė, 
B. Ogentas. Po 1 dol.: A. K.i- 
nčinienė, B. Sams, M. Šedis, 
O. Rudminaitė, A. Misevicb, 
M. .Turkus, M. Petrošaitė, V. 
Daukša, S. Šimkus, S. Luko
šius, J. E. Viscont, A. Lesau- 
skis, M. Martišienė, O. Le
vickienė, U. Klimas, S. Nu- 
tautas, A. Marcinkevicz, A. 
Landis, D. Klimas, F. Varpu- 
činski, S. Stasbaskienė, J. ir 
O. Pečeliūnas, V. Kavaliaus
kas, B. Žemgalis, G. .T. Sta- 
kanskns, D. Z'apoiskienė, M. 
Toleikis, S. Olberskis, R Ei
nikis, S. Kavaliauskienė, .T. 
Patricks, M. Petrila, A. Ją- 
nutis, A. Pilitaus, V. Sudaitė, 
A. Jakimauskis, V. Šalna, A. 
Karklelis, B. Navickas, ,1. 

kKantauskiai, R. Lesauskis, P. 
Navickas, M. Stanišanskienė, 
Tatarelis, M. Piciarlnaitė, A.
Stukonas, J. .Tognūnas, Abus- 
kienė, U. Zaulenaitė, B. Os- 
tiauskis, B. .Tanikas, P. Zu- 
tant, F. Veriga, J. Bulawa, 
Z. Sereika, A. Suipis, M. Sva- 
gždis, .1, Šimkienė, S. Jurk tū
lė, A. Simanienė, M. Vaičiu
lienė, R. Urbonienė, ,T. Peli
ksą, K. Šveikauskas, K. Bal- 
ser, .T. Zelevas, P. Staruska, 
T. Zapolskis, N. N., N. N. Po 
50c: V. Katauskienė, A. Mar
tišius, P. Kamarauskaitė, V. 
Kamarauskas, C. Misevičius, 
A. Pikturna, P. Peceliūnaitė,

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE ‘
806 W. 31st Street * Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, &av.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BAMKBVIčnJ8, BACKTJS

PWXTtoXW
Lietuva pakviesta j
New Yorko parodę

Vasario mfin. Lietuva gavo 
J. A. NeW Vorke rengiamoje 
pasaulinėje Parodoje, kurios 
šokis bos “Pasaulis rytoj“. 
Lietuva kvietimų priėmė. Taip 
pat vasario mėn. Kaune lankė
si būsimosios parodos komite
to atstovas Albinas .Tobnso- 
nas. Jis priėmė Lietuvos spau 
dos atstovus, kuriems paaiški
no apie būsimųjų parodų ir 
pageidavo; kad Lietuva paro
doje būtų atstovaujama pačios 
Lietuvos žmonių, Lietuvoje 
gyvenančių. Jęi parodos sky
rių įrengs Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai, tai dar nebūsiu i 
tikro vaizdo. “Mūsų didžiau-Į 
sias prašymai kad dalyvautu-, 
mėtė parodoje patys. Mažai 
valstybei bus didelė propogan- 
da, nes į parodų laukiama at
silankant mažiausia 50,000,000 
žmonių. Kitas didžiausias pra
šymas, kad skyrių patys reng
tumėte. Mes padėsime. Tiki
mės, kad Jums tų skyrių reng
ti padės ir Amerikos lietuviai, 
kurių mes skaitome esant per 
milijonų. Mes mielai norėtume 
matyti Jūsų šokius, girdėti 
Jūsų dainas, matyti Jūsų me
nininkų kūrybą. Kaip Jūs sa
vo šokėjns siuntėte į Tzimdona, 
lygiai galite atsiųsti ir į New 
Yorką. Padarytos išlaidos mo
rališkai susibalansuos. Paro
dos teatre, kuriame bus 50,000 
žiūrovų vietos, jūsų meno ir 
kultūros atstovams pusi rodyt i 
scenoje rezervuojama 1,500 
vietų, — pareiškė Albinas E. 
Johnsonas. Lietuvoje šiųja pa
rodų gyvai domimasi. Mano
ma, kad joje Lietuva pati da
lyvaus.

A. Peceliūnaitė, E. Krikščiū
naitė. Smulkių $15.12. Viso 
— $115.62. E. 0.

• - I 1 !■ ■ .................................. .. '■ L

ATSIMINKITE!

Pirmas ‘Brango“ piknikas 

bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

Pažinsi piktų, kurį padarei, 

kai pažįsi gerų, kurį turėjai 
padaryti.

PatlkCtinaa Unlmeota*. 
palengvina gėlimui ir 
skausmui uuo lltampy- 

my Ir lliinarlnlmų.
PAIN-EXPELLER
▼alibalenklls Inkraa 
ilnomaa valitlnėie.___ 5

l I M I M t N

Šįvakar Bartkų 
šeimyna

Ka« būtų tikėjęs, kad Bro
niaus drangas, Vladas G luk
štą, gavęs trijų savaičių atos
togas, apsiimtų už pagelbi- 
ninku plimiberiui advokatui 
Broniui Bartkui? šįvakar gir
dėsite kaip Bronius atsisvei
kina su savo šeimyna ir iš- 
Atlieka kelionę prastas auto
mobilius. Koks tas vasarna
mis ir kaip jaučiasi Elena iš
leidusi savo> meilužį ? Atsaky
mus į visus klausimus galite 
patys išgirsti klausant Bart
kų šeimynos kiekvienų pir
madienio vakarų 15 min. po 
dešimts, iš WHFC stoties 
(1420 k.), tuoj po J. F. Eu
deikio programo, kuris prasi
deda lygiai 10 vai.

Bartkų šeimynos apysaka 
yra leidžiama pastangomis 
lietuviu finansinės įstaigos — 
Standard Federal Savings & 
Loan Ass’n. o.f Chicago. Šį 
vakar ir vėl Justinas Macke
vičius atsakys į įvairius pri
siųstus klausimus. Programo 
vedėjas, P. Šaltimieras.

Klausytojas

čiais dėl “cbampionsbip.” Šis 
žaidimas ypač visus suįdomi
no, nes tai buvo žaidimas, 
kuris turėjo vainikuoti šio se
zono visas pastangas bei dar- 

j bų įgyjant laimikį. Pasirodė, 
kad laimikis teko šv. Jurgio 
parap. vyčiams, nes jie lai
mėjo žaidimų.

Į Visų įvykusių žaidimų re- 
' zul tatai yra šie:

Vakar Įvyko Paskuti
nes ir Įdomios Vyčių 
Basketball Rungtynes i

Vakar vakarų St. Phillips' 
Higli Sebool salėj įvyko Chil- 
cagos apskr. vyčių paskutinės 
basketball rungtynės. Dievo 
Apvaizdoms parap. vyčiai žai
dė su Šv. Jurgio parap. vy-

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopu, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
AukSto Kraulo Spaudimo ir 
Redfls’pimn—PAMpOTVKIT

OEHL’S BATHS 
Bot Air, Lipht, Snlphur ir Shovyer 

Mandvnės,
Ploktros ir Masožai

MOTK'T SRVfirS 
1R-7 N. Hnl-'eri st 

An’r. 1* Ketrlr.

VYRU SRVRirq 
l(WMI Clrhnnrn Are. 
Mrra.. Trr* K t, Ir.

Ir I-V.
7:M rrt. Iki 10 mk 
Anlr Ir f-nkt. 7:30 

rrt n Iki O »*k

0 ryto Iki O rok 
Moterį. 

Pitnrn»ntol«
«O“R V««TO«R -P VI't* 40 MKTV

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKE

RVtknMhga nierpflna ar punnmilo 
moteris namų darbui. Gyvenimas 
vieloj. 5642 Ho. Valn:an.

ANGLYS
t'frdMikvk anglių dabar — B'ack 

gotd ang-ls $4.75 IR.1. tfi.OO, West
Vlrginln Pocphnntna mine nin *7.75 
eic $9.50. Grniidjr Mining Co. Canal 
7447. •

EKSKURSIJOS | LIETUVA
Gegužės 29 d> laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d> asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenburgę laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

Pirmadienis, kove 15 d., 1937

Šv. Jurgio parap. vyčiai..32 
Dievo Apvaizd. par. vyčiai 14

Indiana ITarbor, Tnd. vyčiai 23 
Gimimo Švč. P. par. vyčiai

No. I ............................ 20

Gimimo švč. Pan. par. vy
čiai No. II ..................... 30

Nekalto Prasid. Švč. Pan. 
parap. vyčiai .................... 2S

" ~------- ---------------------

ZENITH 1937 RADIO
Lengvai pagauna ir mažas stotis; lengvai pagauna 

Europos stotis. *
Gražus malonius balsus 

Kaina nuo 50 aU’{^’’n,E
JŪSŲ SENAS RADIO PRIIMAMAS MAINAIS

į:

Zenitl. Radių didžiausias pasirinkimas. Budriko krau
tuvėje nieko nereikia įmokėti, tiktai jūsų senų radio. 
Kitus lengvais išmokėjimais.

ZENITU ir kitos visos geriausios radios yra 
parduodamos Budriko krautuvėse.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

BUDRIK JEWELRY KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

(DOMUS IK ZYMVS B V ORI KO RADIO PROGRAMAI:
WCI,-L— 970 Kil., nedėllomis nuo 7 Iki R vai., vak.
WAAF— 920 Kil., t’ane<ičllain Ir p, tnyėiomls 3.50 po pietų. 
WHFC— 1420 KIL, Ketvergiu* nuo 7 Iki X vai., vak.

deago II


